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آليات تطوير منظومة الموارد البشرية
وتحقيق االستدامة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
الرقمية  والتقنيات  المعرفة  عصر  تطورات  ظل  في  ومهمة  رئيسية  ومحاور  موضوعات   على   االستدامة،  وتحقيق  البشرية  الموارد  منظومة  تطوير  آليات  الدورة،  هذه  تركز 
واستراتيجيات إدارة رأس المال البشري وفق الممارسات المنهجية الحديثة المبتكرة،  وإعادة هندسة الهيكل التنظيمي إلدارات الموارد البشرية،  وكل ما يتعلق به من استراتيجيات 
واستشراف للمستقبل. وبناء استراتيجيات تطوير الهيكل التنظيمي المؤسسي الشامل وخاصة إدارات الموارد البشرية لتمكينها من مواجهة متطلبات وظائف المستقبل وتمكين مدراء 

الموارد البشرية من مواكبة  أهم اإلتجاهات العالمية لتنمية الكوادر المتخصصة، وتطوير القدرات المحورية للجيل القادم من القيادات  في القطاعين الحكومي والخاص.

مع  تسليط الضوء على أحدث استراتيجيات التدريب، تخطيط المواهب ونقل المعارف في ظل تطورات عصر المعرفة، قانون الموارد البشرية، واالطار المتكامل لحوكمة الهياكل 
التنظيمية، ونضج ممارسات الموارد البشرية ، واطالق قاعدة بيانات الموارد  بهدف تكامل بيانات الموارد البشرية بحسب كافة المعايير الدولية ، التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة، 
التنفيذية  للقيادات  التنفيذية مع اختيار دقيق ومنهج  الثاني لتكون مؤهلة وجاهزة للمستقبل، وصياغة منظومة اإلدارة  متطلبات استثمار رأس المال البشري، وإعداد قيادات الصف 

وضمان جاهزيتهم لألدوار العليا.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من: 

إظهار استيعاب عميق لخطة رأس المال البشري 	
إنشاء خطة لرأس المال البشري تتواءم مع الخطةالمؤسسية 	
رصد مستوى التقدم في مبادرات الموارد البشرية 	
تقييم خطة رأس المال البشري واقتراح التعديالت 	
معرفة كيف يمكن لخطة رأس المال البشري زيادة قيمة إدارة الموارد البشرية 	
اإلدارة الرشيقة للموارد البشرية 	
إدارة الموارد البشرية الخضراء 	
الذكاء العاطفى لمدراء الموارد البشرية 	
المهارات اإلبداعية إلدارة وتطوير راس المال البشري 	
التخطيط االستراتيجىاالبداعي  للموارد البشرية 	
رسم إجراءات وسياسات تخطيط القوى العاملة فى المنظمات الحديثة 	
رسم إجراءات وسياسات تقويم األداء فى المنظمات الحديثة 	
قيادة المحيط األزرق كمدخل إلدارة الموارد البشرية 	
إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات 	

المنهجية:
تتبع هذه الدورة التدريبية منهجية مباشرة تتمثل في شرح عناصر خطة رأس المال البشريإدارة رأس المال البشري وفق الممارسات المنهجية الحديثة المبتكرة، حتى الوصول إلى 

نهاية الدورة بتقييم خطة واقعية لرأس المال البشري، كما تتضمن الدورة تمارين فردية وجماعية ودراسة حاالت.

الفئات المستهدفة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين 	
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين 	
مسؤولى التدريب والتنظيم والتطوير اإلدارى والوظيفى 	
جميع العاملين والمديرين المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية 	
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المحتويات األساسية:

آليات تطوير منظومة الموارد البشرية
وتحقيق االستدامة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

أهم التحديات الىت تواجه إدارة الموارد البرشية ىف العرص احلديث:

سمات المورد البشرى المبدع 	
الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية 	
نظام إدارة الموارد البشرية 	
سمات البيئة المعاصرة التى تجعل صياغة رسم  إجراءات وسياساتإ إدارة الموارد  	

البشرية فى المنظمات الحديثة حتمى وضرورى
المحاور الالزمة لتحقيق اإلبداع المؤسسى 	

المماراست العملية - يف ادارة رأس المال البرشى:

تحليل الوظائف 	
الكفايات الفنية والسلوكية وبطاقات الوصف الوظيفية المبنية على الكفايات 	
عملية التعيين والتوظيف اإلستراتيجية 	
إدارة المواهب وإدارة التعلم والتطوير 	
تصميم الهيكل التنظيمي في إدارة الموارد البشرية 	
تخطيط القوى العاملة والتوظيف 	
إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي 	
إدارة وتطوير وتنمية العاملين 	
إدارة المزايا والتعويضات 	
إدارة األداء 	
سياسات وإجراءات الموارد البشرية 	
إدارة األداء اإلستراتيجية 	

ختطيط الموارد البرشية:

أهمية تخطيط الموارد الشرية 	
خطوات تخطيط الموارد البشرية 	
خرائط وجداول اإلحالل 	
صعوبات تخطيط الموارد البشرية والحلول 	
كيفية التغلب على تلك الصعوبات 	

االستقطاب واالختيار والتوظيف:

مفهوم وأهمية االستقطاب 	
أنواع االستقطاب 	
منظومة االختيار والتوظيف 	
خطوات االختيار والتوظيف الفعالة 	
االختبارات 	
المقابالت الشخصية 	

تقويم األداء الوظيفى:

معايير وإدارة األداء 	

أهداف تقويم األداء الوظيفى 	

الطرق الحديثة فى تقويم األداء الوظيفى 	

مشكالت تقويم األداء وطرق الحل 	

	 KPIs تقويم األداء من خالل مؤشرات األداء الرئيسية

التدريب وختطيط الماسرات الوظيفية:

التدريب وتنمية الموارد البشرية 	

تحديد االحتياجات التدريبية 	

تصميم البرامج التدريبية 	

تخطيط المسارات الوظيفية وإعداد خطط التعاقب الوظيفى 	

السلوك التنظيمى وإدارة الموارد البرشية:

الدافعية 	

التحفيز والرضا الوظيفى 	

ضغوط العمل 	

االتصاالت الفعالة 	

الذكاء العاطفى لمدراء الموارد البشرية 	

إدارة الموارد البشرية الرشيقة 	

إدارة الموارد البشرية الخضراء 	

اجلوانب القانونية يف ادارة الموارد البرشية:

قانون العمل وتشريعاته 	

عمليات التدقيق في الموارد البشرية وإدارة المخاطر والسالمة من منظور إدارة  	

الموارد البشرية

كفاءات الموارد البشرية 	

الجوانب القانونية، قانون العمل، والضمان االجتماعي 	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)آليات تطوير منظومة الموارد البشرية وتحقيق االستدامة(
إدارة رأس المال البشري وفق الممارسات المنهجية الحديثة المبتكرة

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


